
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆԻ 

9 օգոստոսի 2019 թվական 
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2/5Ա  
 

ԵՐԵՎԱՆԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ԱՐՏԱՀԵՐԹ  ՆԻՍՏԻ 
 

Նիստին մասնակցում էր Երևանի ավագանու  50  անդամ: 
Նիստը վարում էր Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ  Հ. Սարգսյանը։ 

 Երևանի ավագանու նիստին հրավիրված էին՝ Երևանի քաղաքապետի տեղակալները, Երևան 
քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
քարտուղարը, քաղաքապետի մամուլի քարտուղարը, քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետը, կազմակերպական 
վարչության պետի տեղակալը,  իրավաբանական վարչության պետի ժամանակավոր 
պաշտոնակատարը: 

Նիստին ներկա էին ՀՀ  ԶԼՄ-ի ներկայացուցիչներ։ 
 
Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հ. Սարգսյանը ներկայացրեց Երևանի ավագանու 

2019 թվականի օգոստոսի 9-ի արտահերթ նիստի օրակարգը և ընթացակարգը, որի համար հիմք է 
հանդիսանում «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին»  օրենքի  30-րդ  հոդվածը. 

1) Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց օտարելու 
մասին: 

2) Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 47-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին: 

3) «ՋԻ ԷՆ ԱՅ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը ծառայողական 
ավտոկայանատեղ կազմակերպելու իրավունք տալու մասին: 

 
            1. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց 
օտարելու մասին: 
 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության քարտուղար Հասմիկ Խաչունցը: 
 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել է 

ավագանու 1 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարց ուղղեց. 
1) Հայկ Միրզոյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի ավագանու ԻՄ 

ՔԱՅԼԸ խմբակցության քարտուղար Հասմիկ Խաչունցը: 



Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ Լևոն 
Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն 
անհատույց օտարելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն: 

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովի նախագահին հարցեր 
ուղղելու համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել: 

 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար գրանցվել է  ավագանու 2 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1) Միքայել Մանրիկյան - Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 

ղեկավար 
2) Արմեն Ներսիսյան- Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ 
 
 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին՝  քանդման ենթակա 4-րդ կարգի 

վթարային Արցախի պողոտա 4 նրբանցքի հ.10 շենքի հ.5 ուսումնարանի սպորտային դահլիճի 
մասնաշենքի նախկին թիվ 120 բնակարանի բնակիչներ` Արմեն Ավետիսյանին, Հայկ Ավետիսյանին, 
Մարիամ Ավետիսյանին, Վարդուհի Ավետիսյանին և Ռուզաննա Խաչատրյանին վերաբնակեցնելու 
նպատակով անհատույց օտարել (նվիրել) Սիսակյան փողոցի հ.16 շենքի թիվ 98 հասցեում գտնվող 
62.3 քմ մակերեսով երկու սենյականոց բնակարանը։  

 
  ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 50  անդամ 
 

               ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`50, դեմ` 0, ձեռնպահ`0 
Որոշումն ընդունվել է  միաձայն 

 
            2. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N47-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին: 
 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանը: 
 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել է 

ավագանու 9 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ հարցեր ուղղեցին. 
1) Միքայել Մանրիկյան - Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 

ղեկավար 
2) Արմեն Ներսիսյան- Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ 
3) Սաթենիկ Մկրտչյան – Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
4) Դավիթ Խաժակյան – Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար 
5) Հայկ Միրզոյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
6) Թեհմինա Վարդանյան – Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ 
7) Մարկոս Հարությունյան – Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 

անդամ 
8) Արման Անտոնյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
9) Իզաբելլա Աբգարյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ: 
 



Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց քաղաքապետի տեղակալ 
Հայկ Սարգսյանը: 

 
Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ Լևոն 

Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ի 
N47-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի 
կողմից տրվել է դրական եզրակացություն: 

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովի նախագահին հարցեր 
ուղղելու համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել: 

 
«Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N47-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ավագանու որոշման նախագծի վերաբերյալ 
պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հ. Սարգսյանը: 

 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար գրանցվել է ավագանու 7 անդամ. 
Քննարկվող նախագծի վերաբերյալ արտահայտվեցին. 
1) Դավիթ Խաժակյան – Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար 
2) Սաթենիկ Մկրտչյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
3) Անի Խաչատրյան - Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ 
4) Լուսինե Գևորգյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
5) Տիգրան Գալստյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
6) Արմեն Գալջյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
7) Անի Խաչատրյան - Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ 
 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Երևան քաղաքի 

2019 թվականի բյուջեի մասին» N 47-Ն որոշմամբ հաստատված NN 1,2,3,6 և 7 հավելվածներում 
կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն սույն որոշման համապատասխանաբար NN 1-5 
հավելվածների։ 

 
  ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 41  անդամ 
 

               ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`41, դեմ` 0, ձեռնպահ`0 
Որոշումն ընդունվել է  միաձայն 

 
            3. ԼՍԵՑԻՆ - «ՋԻ ԷՆ ԱՅ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը 
ծառայողական ավտոկայանատեղ կազմակերպելու իրավունք տալու մասին: 
 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության 
պետ Հենրիկ Նավասարդյանը: 

 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարցեր  ուղղելու  համար ավագանու 

անդամներ չեն գրանցվել: 
 
Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 

Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը տեղեկացրեց, որ ««ՋԻ ԷՆ ԱՅ» սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերությանը ծառայողական ավտոկայանատեղ կազմակերպելու 



իրավունք տալու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական 
եզրակացություն: 

Քննարկվող նախագծի  վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովի նախագահին հարցեր 
ուղղելու համար ավագանու անդամներ չեն գրանցվել: 

 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 

գրանցվել: 
 
ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել  «ՋԻ  ԷՆ  ԱՅ»  ՍՊԸ‐ին  սույն  որոշման  հավելվածում  նշված  

տարածքում և սահմանված պայմաններով կազմակերպել ծառայողական ավտոկայանատեղ: 
 
  ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 43  անդամ 
 

               ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`39, դեմ` 2, ձեռնպահ`2 
Որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ 

 
 
 

ԵՐԵՎԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ 
ԱՌԱՋԻՆ  ՏԵՂԱԿԱԼ                                                                         Հ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կազմեց՝ 
Լ. Ալոյան   


